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REGLAMENT  

1er Andorra FGA JM Lara Sèries” (WAGR)

Organitza: 

Federació de Golf d’Andorra 

Modalitat del torneig: 
 
Stroke play Masculí 54 forats.

Prova puntuable per al R&A and USGA World Amateur Golf Ranking 

Totes les edats.

LLOC
Aravell Golf Club
Avinguda del Cadí, 2, 25712 - Aravell - Lleida - l ’Alt Urgell - Catalunya
Email secretaria@aravellgolfclub.com
Web https://aravellgolfclub.com

DATES
Es celebrarà del 18 al 20 de Març de 2022. Entrenament oficial: el 17 de Març 

INSCRIPCIONS
Estaran obertes des de l´1 de Març de 2022  fins al 14 de Març de 2022 a les 23:59h i hauran 
d’efectuar-se via web d´Aravell Golf. 

Quan la inscripció hagi estat registrada, s’enviarà un email de confirmació. Les llistes d’inscrits es 
publicaran el 15 de Març. En el cas dels jugadors internacionals sense llicència espanyola o 
andorrana hauran d’adjuntar un certificat de handicap actualitzat dels seus respectius països a 
l’email info@fga.ad.

El llistat d´admesos i la llista d’espera provisional seran publicats a la web a partir del dia següent 
del tancament de l´inscripció. Des d’aquest moment, s’establirà un termini de reclamació fins al 16 
de Març a les 12:00 hores per solucionar els possibles errors. No s´admitirà cap reclamació sense 
comprovant de registre. Passat aquest termini, no s’atendrà cap reclamació i les llistes es 
consideraran definitivament tancades.

És responsabilitat exclusiva del jugador cerciorar-se que la seva inscripció es processa 
correctament, i una vegada publicades les llistes de participants, ha de confirmar si ha estat 
admès.

NOTA IMPORTANT: El campionat es desenvoluparà sota les mesures de seguretat davant del 
COVID 19.

https://aravellgolfclub.com
mailto:info@fga.ad


DRETS DE JOC
El preu de l´inscripció serà de 110€ per tots els inscrits. 
S’hauran d’abonar en el moment de realitzar l´inscripció online.
Per tal de poder confirmar els horaris de sortida de la primera jornada, aquells jugadors que no 
puguin acudir al club el dia dels entrenaments oficials i que per tal motiu, no puguin registrar-se, 
hauran de contactar amb la Recepció del Club o amb la Direcció del torneig per confirmar 
fefaentment la seva participació al campionat. En cas de no fer-ho, el Comitè de la Prova podrà 
substituir al jugador pel que correspongui de la llista d’espera (si n’hi hagués).

Els participants inscrits que no puguin prendre part i no ho facin saber abans de Dimecres 16 de 
Març a les 9:00h, no podran prendre part en la mateixa prova en la següent edició.  
A més, no s’abonarà el cost de l´inscripció.

ENTRENAMENTS
Una vegada enviada la llista amb els noms del jugadors admesos, la volta de l’entrenament té un 
cost de 15€ per jugador.
Es podran realitzar una volta d’entrenament sense reserva el Dijous 17 de Març, per tots aquells 
jugadors que hagin estat admesos i els reserves també.

PARTICIPANTS
Podran prendre part, amb les limitacions que posteriorment s’expressen, tots els jugadors 
amateurs, amb llicència en vigor expedida per la corresponent  Federació Nacional amb handicap 
activat. Totes les inscripcions estaran subjectes a l’aprovació i acceptació d´Aravell Golf i de la 
Federació Andorrana de Golf, els qui es reserven el dret d’acceptar-les o rebutjar-les. El handicap 
del jugador no haurà de ser superior a 18,4 al moment de tancament d’inscripcions.
En el cas del jugadors internacionals sense llicència espanyola, el handicap exacte oficial que es 
tindrà en compte serà el que hagi certificat la seva Federació Nacional corresponent. El número 
de participants no podrà excedir de 60 jugadors, que seran els inscrits, correctament en temps i 
forma, amb menor handicap exacte, incloent els 4 convidats que es reserva el Comitè de la Prova, 
que es destinaran, principalment, a jugadors de la Entitat Organitzadora. En cas d’empat all lloc 
60a (cavallers) participarà el jugador que s’hagi inscrit abans a la competició. Això aplica tant a 
jugadors nacionals com internacionals. Les invitacions s’adjudicaran a l’últim moment possible 
després del tancament de les inscripcions i llistes de espera. Dins dels 60 jugadors es reservaran 
30 places per jugadors de la FGA, hi podrà haver un màxim de 8 participants de nacionalitat 
estrangera de no federats per la RFEG. 22 places per jugadors de la RFEG. (Aquest punt és 
flexible segons inscripció)

Entre els jugadors inscrits no admesos per no figurar entre els 60 cavallers de handicap més baix, 
s’establirà una llista de espera, per ordre de handicap exacte, per cobrir una a una, les possibles 
absències comunicades dins del termini previst. El criteri a seguir per establir l’ordre de prioritat 
entre els jugadors de la llista de espera amb el mateix handicap exacte, serà el de la primera data 
de registre de l´inscripció.

BARRES DE SORTIDA
Negres per cavallers.

FÓRMULA DE JOC
Es jugarà a 54 forats Stroke Play Scratch, Masculí, en tres dies consecutius, a raó de 18 forats 
cada dia.
En cas d’empat per als llocs de Campió, es resoldran jugant un play-off els competidors empatats, 
a mort sobtada, forat per forat, els precisos fins a desfer l’empat. L’ordre dels forats a jugar serà el 
forat 18 repetidament.
Per a la resta dels llocs, aquests desempataran seguint la fórmula establerta al Llibre Verd de la 
R.F.E.G. per a proves Scratch (es desempatarà a favor del handicap de joc més alt).



Per a totes les classificacions Scratch, es tindran en compte les tres voltes. Si per algun motiu, 
alguna de les categories dels premis establerts no tingués cap representant finalitzada la darrera 
prova, el premi quedarà desert.

REGLES DE JOC
El Campionat es regirà per les Regles de Joc aprovades per la Real Federación Española de Golf, 
la Federació de Golf d’Andorra i per les Regles locals que dicti el Comitè de Competició d´Aravell 
Golf.

ORDRE I HORARI DE SORTIDA
Els horaris de sortida es realitzaran per ordre de handicap el primer dia i per ordre de resultat 
Scratch invers a partir del segon dia (sempre es desempatarà a favor del handicap de joc més alt)
El Comitè podrà modificar l’ordre de sortida si ho ve convenient per motius de gestió del camp.

PREMIS
El campió i subcampió scratch rebrà el seu respectiu trofeu.
Qualsevol norma que no figuri en aquest Reglament i que sigui d’aplicació es regirà per lo 
disposat al Llibre Verd de la Real Federación Española de Golf.

CADDIES
L’ús de caddies està permès.

MESURADOR
Està permès l’ús del mesurador làser o rellotge de distància. Queda prohibit l´ús d´aparells per 
mesurar el desnivell o el vent.

COMITÈ DE LA COMPETICIÓ
Estarà compost per 2 membres de la Federació d’Andorra de Golf i un representat del comitè del 
club de golf corresponent.

Andorra, febrer el 2022

Comitè de Competició de la Federació de golf d’Andorra

Carrer Narciso Yepes – AD300 Ordino - 

Principat d’Andorra

http://federaciogolfandorra.com


